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 را ترجمه کنید.«  نکرِالمُ وَ حشاءِالفَ نِنهی عَاله تَالصَّ نَّإِ» آیه شریف 

 
    1 
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 غ            ص                                                             مشخص کنید صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را با 

                                                                                   .   نوع بال است 07الف( صدقه دادن موجب رهایی از 

                                                                . ب( مرگ برای کافران و بدکاران به معنای آغاز خوشی ها است

                             ج( تقلید  نوجوانی که تازه به سن تکلیف رسیده از مرجعی که فوت کرده صحیح است.

                                                                  مستحب قبل از ظهر جمعه، غسل جمعه است د( یکی از کارهای

                                                                                                                                                                                                                   ( عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی شیطان است.ه
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 مشخص کنید. گزینه ی مناسب را با عالمت  

 مکه پذیرفت.مشرکان بی رحم حضرت علی ع وظیفه قرائت کدام سوره را در بین 

  کهفد(              کافرونج(          توبهب(        انفالالف( 

 ؟از به عهده گرفتن کارهای داخل منزل بیانگر کدام ویژگی ایشان است -س  -خوشحالی حضرت فاطمه زهرا 

   ایثار و بخشندگید(            ساده زیستیج(        عبادت بسیارب(           حیا و عفتالف( 

؟تکدام یک از موارد زیر جزو ارکان نماز اس 

  قنوتد(                     رکوعج(              ترتیب( ب               تشهدالف( 

  را دارد.........حکم آب..قنات آبی هایی مثل باران و چشمه و ...... 

   جاری د(               راکد ج(                کرب(                الف( قلیل

 چه کسی  به نقاط قوت و ضعف ما از همه آگاه تر است؟ 

     د( خودمان                ج( پدر و مادر              ب( عالمان دینی              الف( خداوند  
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 « کنیم.شکر نعمت آن است که از آن چه خداوند ...................... است دوری »  -ع–امام صادق  الف(

 یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود هنگام  ..................... است.ب(  

 خیانت به .................... از بزرگترین گناهان است و موجب خشم خدواند می شود.در دین ما ( ج

 ........................... مشهور است.به . -ص -ماجرای از خودگذشتگی حضرت علی ع در شب هجرت پیامبر اکرم  د(

  .) مو و استخوان و ناخن و پوست ( و رطوبت های آن .......................... استبدنش ( سگ و تمام اجزای ه

5/2 



 

 بارم 2نوبت دوم / پایه هفتم                           صفحه در پیام های آسمانی ارزشیابی تحصیلی  ردیف
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 /. نمره (5) هر سؤال  تاه بدهید.سؤاالت زیر پاسخ کوبه 

این «  از دیگران نمی خواست راحتی کوچک ترین چیز مثل درخواست برای چوب خالل دندان  -ص–پیامبر اکرم  » (الف

  از ویژگی های ایشان است؟ یک کدام

 ب( علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟

یک مورد را بنویسید. -س -ج( از موارد حضور در اجتماع حضرت فاطمه زهرا   

 د( به افراد متخصص در دین چه می گویند؟

قرآن کریم مهم ترین فایده حجاب چیست؟ ( با توجه به آیاته  

 ( برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده است ابتدا باید چه کار کرد؟ز
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:سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید به   

نمره 1 را بنویسید.، ند ته کفش یا پای نجس را پاک کند دو مورد از مواردی که زمین می توا (1  

 
 

نمره 1 امام باقر ع درباره ارزش نماز اول وقت چه فرموده است؟( 2  

  
 

  نمره 1 مرحله ( 4مراحل انجام غسل را بنویسید. ) ( 3

 

نمره 1 ست؟ا امام رضا ع درباره ارزش نماز جماعت چه فرموده (4  

 

نمره 1 و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟( مسئولیت مشترک مردان 5  

 

 

نمره1 ( بیشترین پیشرفت علمی مسلمانان در زمان کدام امام بوده است؟ یک مثال بزنید.6  

 

نمره5/1 مورد از ویژگی های یک دوست خوب را نام ببرید.( سه 0  

 

  نمره1. ( در مورد زیر رفتار فرد صبور و عجول را بنویسید8

 

عجول : .........................                     صبور : .........................                   پاسخ به سؤاالت امتحانی    
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